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 ملخص:
 

الشتتتتتتتتتترقية غو حتتتتتتتتتتينغيابا غاد غألول ا قاليف باملواد ا ولية يالنفذ والغاز الطبي ي وال  ب  تركستتتتتتتتتتتان
واليورانيوم، ايث يقع في حتتتتتتتتتتمال ألرت الصتتتتتتتتتتين ويتمتع بامجمف ال ارق، وتقطني   مو ات  رقية و  نية 

ا يانت بعد  %45 تعددة غبرز ا   مو ة  رقية تنحدر  ن غصتتت تريق رستتال باإليغور ايث تبسا بستتب  ا 

يان   ا اإلقسيف يشتت ت دولة  ستتتقسة ولف زات ز نية  1949غألسبية  نتصتتا القرن العشتترينب  قبت ستتنة 
 تعددة و تقطعة قبت غن يضتتتتتمي الا يف الشتتتتتيويي  او رلتتتتتور توبا  ن  لمهورية الصتتتتتين الشتتتتتعبية بالقوةب 

قة  قا ية لعست العالوتفرض الستتسطات الصتتينية  ذ    ا اإلقسيف و اصتتة ستت اني اإليغور قيودا دينية و 
بيني وبين الستتتتتتتسطات الصتتتتتتتينية  توترة و سزو ة، و و  ا ستتتتتتتسذ الضتتتتتتتو   ذ  قضتتتتتتتية ا قسيات بشتتتتتتت ت  ام 
وقضتتتتتتتتتتية اإليغور بشتتتتتتتتتت ت  اح في الصتتتتتتتتتتين  ن لديد  حسيا ودوليا  اصتتتتتتتتتتة و ا  ر ي امل تمع الدوني  ن 

 رينب تحوالت  قب تفمك االتحاد السو ييتر  طسع العقد ا  يز  ن القرن العش
 : الصين، اإليغور، تركستان الشرقية، حينغيابا، الهانبالكلمات املفتاحية

 

Abstract: 
East Turkistan or Xinjiang is one of the wealthiest provinces of oil, natural 

gas, gold and uranium. It is inhabited by ethnic groups mainly ethnic groups of 
Turkish origin called the Uighurs, which accounted for 45% of the population 
in the mid- 20th century. Before 1949, was an independent state before the 
Chinese leader Mao Zedong forcibly annexed the people’s republic if China 
and imposed religious and cultural restrictions on the province and its people, 
making the relationship between him and the Chinese authorities tense. This 
highlighted the issue of minorities in general and the Uighurs in particular. 
Key words: China- Uighurs- East Turkistan- Xinjiang- Han. 
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 :دمـــةمق
 

بالضرورة غن يش ت يت حعب قو ية واادة غو غ ة واادة، و ن غبرز ا  ثسة  يعورال 

 ذ  ذلك لمهورية الصين الشعبية ايث تت ون  ن  شرات امل مو ات البشرية العرقية 

والقو ية، و و  ا يطرح  ي ا بقوة  سسلة الهوية الوطنية واالند اج بين   مو ات ا البشرية 

لإليغور والتر تقطن في  عظمها في تركستان الشرقية غو و ذ  رغسها امل مو ة العرقية 

حينغيابا غاد غكبز ا قاليف الواقعة حمال ألرت الصين واملتمتعة بامجمف ال ارق والغنية 

باملوارد الطبيعية، ورعرف العالقة بين اإليغور والسسطات امجاكمة في الصين توترا وغز ات 

التالية:  ن  غي  دى يممن ا تبار  ميزات   ا نةب و  ا  ا يد عنا  ن  طرح اإلح الية

و صائص اإليغور وتركستان الشرقية  وا ت رئيسة في صرا ها  ع النظام السياسور 

 امجاكف في الصين؟ 
 أهداف الدراسة: 

نحاول  ن  الل   ا املقال التعرف  ذ  امج ور التاريخية لسم مو ة العرقية 

الصين كسقسية  رقية تقيف في غاد ا قاليف اإليغورية و قسيمهف امجغرافي و الق  ف  ع 

املتمتعة بامجمف ال ارق وامخاضعة للجمف الصيور، و طالب ف وكيفية رعا ت السسطات 

 الصينية  عها وابع اسات ذلك دا سيا و ارلياب
 أهمية الدراسة:

ترتبذ غ مية الدراسة بس مية املنطقة  حت الدراسة وهي تركستان الشرقية با تبار ا 

القتصاد الصيور املصنا كثابق غقوى اقتصاد في العالف بعد الواليات املتحدة رئة ا

  وارد و رواتا  ريمية، ايث تحتوي تركستان الشرقية  وطن اإليغور املسسمين  ذ  

 ن ااتيالات الصين  %70باطنية  ائسة  ن نفذ و حف ويورانيوم وذ ب  ذ رش ت غكثز  ن 

اإللم زونيات وأليز ا، والعسمرية يالصنا ة النووية في صنا ات ا الثقيسة ياملركبات و 

كما غن  وقعها االس زاتيجي لعسها  مرا لشب ات  والصواريخ الباليستية العابرة لسقارات،

النفذ والغاز الدولية، وبالتاني يت   ه الثزوات واملاايا تنقت  ن  الصين دون غن يستفيد 

  ن ا  سسار تركستان الشرقية غو  ناطقهفب
 

 فرضيات الدراسة: 

يعتبز اإليغور غنفستتتتتتهف   مو ة  رقية  تماياة و تشتتتتتتبثة بخصتتتتتتائصتتتتتتها القو ية تر    -

 االنصهار في قو ية الهان؛ 
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 ن ستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتة التمييز والظسف التر يتعرض لها اإليغور و قسيمهف  ن  ضتتتتتتتتتتتتتتمي بالقوة  ن  -

 طرف النظام السياسور في الصين لعسهف يطالبون باالنفصالب

نهج  اح ب ا، وبالتاني  إن املوضوع ال ي نحن بصدد  عامجتي يحتاج  ن ل ت دراسة  

  ال  ة لدراسة ا كثز الوصفق، با تباره  ن  توظيا   مو ة  ن املناهجب غبرز ا: املنهج

 .املنهج الت ريبر وبا  ص ا  رى  املناهج استخدام صعوبة امل االت اإلبسانية نتي ة غألسب

ن غوصاف دقيقة لسظا رة املراد دراس  ا  ن طريق   مو ة ويقوم املنهج الوصفق بالبحث  

 ن ا سئسة،  ذ  ألرار:  ن غين نبدغ الدراسة؟،  ا العالقات بين الظا رة املحددة والظوا ر 

 يقوم  ذ  نهج دراسة امجالة، وال ي ا  رى؟ و ا النتائج املتوقعة لدراسة   ه الظا رة؟ب 

االة  ردية واادة غو  دد  حدود  ن امجاالت  لمع بيانات و عسو ات كثيزة وحا سة  ن

وذلك ب دف الوصول  ن   هف غ مق لسظا رة املدروسة و ا يشب ها  ن ظوا ر، ايث ت مع 

البيانات  ن الوضع امجاني للجالة املدروسة وك لك  ن  اضي ا و القات ا  ن غلت  هف 

 غ مق وغ ضت لسم تمع ال ي تمثسيب 

 التالية: املحاور   ن  التطرف  الل  ن   ه الورقة البحثية تتف  عامجة  إن سبق  ا وبناً   ذ 

 ملحة ليوسياسية مجمهورية الصين الشعبية؛ -

 ا  مية التاريخية وامجضارية ل زكستان الشرقية؛ -

 امجغرا يا السياسية ل زكستان الشرقية؛  -

  ا ية امل مو ة العرقية اإليغورية؛ -

 اإليغور؛وسياسات ا ت اه  الصين  س زاتي ية -

 القضية اإليغورية بين التدويت واالستيعاتب -
 

 أوال: حملة جيوسياسية جلمهورية الصني الشعبية

حرق القارة اآلسيوية وتبسا  1949تقع لمهورية الصين الشعبية التر تسسست سنة 

 سيون يسف  ربع ويبسا  دد س ان ا  سيار ونصا املسيار بسمة وب لك  9,6 ساا  ا امجغرا ية 

 05 قسيما، و 22غكبز دولة في العالف  ن ايث رعداد الس انب وتنقسف الصين  داريا  ن  هي 

 ناطق للجمف ال ارق وهي: التيبت، حينغيابا )تركستان الشرقية(، نينغشيا،  نغوليا 

بسديات تمتسب غ مية كبيزة  ن ا تخضع لسيطرة امج و ة  04الدا سية، قوابغشورب و
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ن، حنغهاي، تيان ين ورشوبا كينا، و نطقتين  اضعتين لإلدارة املركاية في بمين وهي: بمي

امخاصة و ما:  وبا يوبا و اياوب

 (: التقسيم اإلداري لجمهورية الصين الشعبية01الخريطة رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 https://www.google.ae/search?q=%D8%AE%D8 %253A%cQ9QEIJzAA#imgrcاملرلع: 

الشعب الصيور  ن   مو ة  رقية كبزى هي "الهان" وهي رش ت ا ألسبية  ويت ون 

 ن  موم  %08,5غقسية رش ت  ا بسبتي  55،  ن  لانب ا يعيش %91,5الس انية وتبسا بسب  ا 

بسمة غي  ا  000ب200ب23ويبسا رعداد ا قسيات املسسمة في الصين اواني  الشعب الصيورب

مخمسة وامخمسونب وامل مو ة املسسمة في الصين ال  ن   مت ا قسيات ا %01,7يعادل 

ون  ن بت تت  -و ن يانت    بيا رعتنق في  عظمها امل  ب الّسّور-ت تمع في  رقية واادة 

 شرة   مو ات يت  ن ا لها  ميزاتي ول وره و صائصي التر تميزه  ن البقية، وتتمثت 

كبز غقسيتين  سسمتين في الصين  ذ يت اوز و ما غ اإليغور، الُهِوي، العشرة في املسسمة ا قسيات

رعداد ما  شرة  اليين بسمة يت  ذ  ادة، غ ا الثال ة  اليين الباقية  ن  سسار الصين 

 التتار والطاليكب القرأليز، بونان، ال ازاخ، دوبغشيابا،  تتمثت في غقسيات: الساالر، ا وزبك،
 

 سوف نتعرض لها بالتفصيت في املحور الرابعب :Uighurأقلية اإليغور  (أ

ينحدر غصتتتتت غ راد   ه ا قسية  ن املستتتتسمين العرت والفر  ال ين  :Huiأقلية الهوي  

قد وا لسصتتتتتتتتتتتتتين  ن غلت الت ارة  بان  هد ا ستتتتتتتتتتتتترتين املسميتين "تابا" و "ستتتتتتتتتتتتتوبا"  الل 
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الف زة املمتدة  ا بين القرنين الستتتتتتتتابع والثالث  شتتتتتتتتر لسميالدب ورستتتتتتتتتخدم السغة الصتتتتتتتتينة 

 ت ون   ا ل ا  ميزة، صتتو ية بستتمة اإلستتال ية  قيدت ف )لغة الهان ذات ا ألسبية(ب وتتميز

 ختسفة  ن  صتتينية  عمارية  صتتائص  ذ  تحتوي  صتتو ية غضتتراة القديمة  ستتالد ف

بقية املسسمين في الصينب

تنحدر  ن آستتتتتتتتتتتتيا الوستتتتتتتتتتتتطم ايث ا تنقوا الدين اإلستتتتتتتتتتتتال ق في  :Ozbek أقلية األوزبك 

القرن الستتتابع  يالدي، غ ا قدو هف ل زكستتتتان الشتتترقية   ان بعد ا  روا  ن تركستتتتان 

في القرن التاسع  شربالغربية  قب ااتالل روسيا القيصرية لبالد ف 

تتوالد   ه ا قسية املستتسمة بمقاطعة حتتنغهاي ايث قد وا لها  :Salarأقلية السااا ر  

غول  رة  ن آستتتتتتتتيا الوستتتتتتتتطم واينما استتتتتتتتتوطنوا  نطقة حتتتتتتتتون وا بشتتتتتتتتنغهاي تااولوا  ع 

غ راد  رقيتر التيبت والهانب غ ا السغة الرستتتتتتمية التر يستتتتتتتخد ون ا هي السغة الصتتتتتتينية، 

باإلضا ة  ن  لغ  ف املحمية لغة 

ينا ا  دد ف نصتتتتتتا  سيون بستتتتتتمة وقد وا لسصتتتتتتين : Dongcheng ونغشااااايان أقلية د (ه

غول  رة  ن آستتتتتتتيا الوستتتتتتتطم وا تسطوا بعرقيتر الهان الصتتتتتتتينية والهوي املستتتتتتتسمةب لغ  ف 

 املمتوبة هي الصينية غ ا املحمية  هر حبي ة بالسغة املنغوليةب

 لي ا  ن حتتتتتتتمال ينتشتتتتتتترون االيا في تركستتتتتتتتان الشتتتتتتترقية بعد قدو هف  :Kazak الكازاخ  (و

الصتتتتتتين  ن  قرون  ستب و  ه العرقية ت ونت بانصتتتتتتهار   مو ة  ن العرقيات ب اب غ ا 

  ا تناقهف لسديانة اإلسال ية   ان في القرن الثابق لسهجرةب

ينحتدرون  ن  نغوليتا املحتاذيتة لسصتتتتتتتتتتتتتتينب ا تسطوا وتتدا سوا : Bao’anبونان )باو آن(  (ز

  رقيتر الهان والتبتب ن  الل  القات الاواج واملصا رة  ع 

ال يايد رعداد ف  ن ربع  سيون بستتمة، وا تنقوا الدين اإلستتال ق في  :Kyrgyzالقرغيز   (ح

 القرن العاحر  يالدي، ويتواصسون  يما بين ف  ن طريق السغة القيزأليزيةب

يرلع غصتتتتتتتتتتتتسهف  ن  قبائت بدو تركية ايث  مروا في بادق ا  ر املناطق  :Tartarsالتتار   (ط

ستتتذ امجدود بين روستتتيا والصتتتينب لمن  ع الثسث ا ول  ن القرن التاستتتع  شتتتر التر تتو 

 نااوا  ن  تركستان الشرقية واستقر ب ف املقام  ناكب

 ذ   مس ا قسيات املستتتتتتسمة التستتتتتتعة ا  رى في الصتتتتتتين، يعتنق الطاليك  الطاجيك:  

امل  ب اإلسما يذي الشي ي، ويتوز ون بمنطقة 
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 حمال ألرت الصين بما تتوزع   ه ا قسيات املسسمة العشرة بصفة  ا ة في لغرا يا

وحينغيابا الستان  و نطقتر نينغشيا ورشينغهاي، وقابسو حنشور واليات هي  الث ذلك في

تتمتعان بامجمف ال ارقب وتتنتشر غقسية "اإليغور"  ادى غكبز ا قسيات املسسمة في الصين في 

امجنوبيةب غ ا غقسية "الُهِوي"  يتمركا  املنطقة الشرقية و اصة  قسيف حينغيابا غو تركستان

 الدا سية املقاطعات  يقيف في  ن ف غ ا امجا  اآل ر حمال ألرت الصين، لا  كبيز  ن ا في

 في و"التتار" و"ا وزبك و"الطاليك" و"القرأليز" "القازاق" غقسيات رعيش اين لسصينب في

 الدول  لشعوت العرقية امل مو ات نفس وتتقاسف حين يابا، إلقسيف امجدودية املناطق

 .وغ غابستان وروسيا وغوزبمستان وطاليمستان وقرأليزستان يازا ستان  ثت امل اورة

  اصة  وية لها  سال ية   مو ات  رقية و"بونان"   سها و"ساالر"، "دوبغشيابا"، غ ا

 كر  ا  ادة ولمن ب ا،
ُ
"دوبغشيابا"  غقسيات  عظف يقيف ِوي"ب"الهُ   ن غقسية لا  غن ا  ذ  ت

غن  بال كر وامجدير رشينغهايب في "ساالر" ت زكا غقسية بينما قابسو،  قاطعة في و"بونان"

  ن قسيت  دد  ن تخسو ال "الهان"، قو ية غبنا  ذلك في بما ا  رى، العرقية امل مو ات

  ثت املحا ظات بع  في بسبيا تمثز الصين، غنحا  في لميع  وزَّ ة وهي املسسمين، الس ان

بسمة  سيون  نحو يستي ما في  دد ف ويبسا و نان، يونان

 (: املجموعات العرقية واإلثنية في الصين02الخريطة رقم )
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7
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 ثانيا: األهمية التارخيية واحلضارية لرتكستان الشرقية

،  صطلح  ارسور يت ون  ن لاغين "ترك" و "ستان" ورعور غرض ال زكب وقد تركستان

، د  عظمها  ن  غصت تريق احت في   ه ا راضور الواقعة في آسيا الوسطم قبائت ر وية يعو 

وقد ح ست تاريخيا تركستان دولة ايث غن   ا ا صت غ طم املنطقة تسك التسميةب

واادة  ن  ألاية تقسيمها بين روسيا والصين بعد سباقهما املحموم لسسيطرة  سي ا و ذ  

وسار ب زكستان  1865 روات ا،  ااتست روسيا القسف الغربق  ن ا تدري يا  ن  سنة 

لمهوريات  ذ  غسس  05قام الشيو يون الرو  بتقسيمي  ن   1922يةب وفي سنة الغرب

قبسية، وهي امجمهوريات اإلسال ية امخمسة التر استقست  قب ان يار االتحاد السو ييتر 

واملتمثسة في تركمابستان، قيزأليزستان، غوزباكستان، طاليمستان ويازا ستانب غ ا امجا  

 1876ة  يعرف ب زكستان الشرقية وااتستي الصين سنة الشرقي  ن تركستان التاريخي

 ال غن   ا امجا   ن تركستان حهد  دة  ورات بقيادة امجنزال الصيور "زو زوبا تابا"

 1933ضد االاتالل الصيور وقا ت بي دولة  ستقسة في  ناسبتين يانت ا ون   قب  ورة 

 1949و 1944ثانية يانت  ا بين ، وفي املناسبة ال1934و 1933ايث تسسست  ا بين سنتر 

تسسيس  1949ب  ن  غن غ سن الا يف الصيور " او رلور توبا" في غكتوبر1944وذلك بعد  ورة 

لمهورية الصين الشعبية وضف  قسيف تركستان الشرقية بالقوة وأليز اسمها  ن  حينغيابا 

نة وت  ن   ديبمعول املقاطعة امجديدةب كما تف رغييز  اصم  ا  ن  دينة ياحغر في امجن

غورو تشور في الشمالب

 يالدية  713هجرية /  95تاريخيا،  ر ت  نطقة تركستان د ول اإلسالم لها سنة 

وظست  ذ  يد "قتيبة بن  سسف البا ذي"، ايث يانت قبت ذلك تدين قبائسها بالو نية

ة غصبح هجري 332تابعة لسدولة اإلسال ية اتل في   زات ضعفهاب وفي العهد العباسور سنة 

اإلسالم دينا رسميا ل زكستان  قب ا تناق ا ا ها و ذ  رغسهف  ؤسس الدولة امخاقانية 

"امخاقان سسطان ستوق بغرا ان" لسدين اإلسال ق،  شيدت املسالد والمتاتيب لتحفيظ 

القرآن والعسوم الشر ية، ايث ح ست العاصمة ال زكستانية ياحغر لقرون  ن الا ن قسعة 

وظست لشريي واإلبسابق وقبسة لسطالت املسسمين  ن حتل غصقاع العالف ن قالع العسف ا

تركستان  ن  ذلك الوقت وطيسة  شرة قرون دولة  سال ية  ستقسة  ن  ألاية ألاو ا لسمرة 

م ايث قا وا بتقتيت  ئات اآلالف  ن 1759ا ون   ن قبت املنشوريين الصينيين سنة 
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 1863 ورة حعبية  ن  ألاية  42ل الصيور  ن  الل س ان ا املسسمين، ال ين قاو وا االاتال

 16 ذ نججوا في تحرير بالد ف واققوا االستقالل بقيادة "دولت يعقوت بك" ملدة 

ايث استطاع الصينيون ااتالل تركستان في حقها الشرقي بد ف بريطابق لوقا التوسع 

 وسمو ا "حينغيابا" فيالروسور القيصري في آسيا الوسطم وغمجقو ا  قاطعة  ن  الصين 

ب لمن لف يرضخ  سسار تركستان الشرقية لسواقع امجديد ال ي  رض  سي ف 1884نو مبز 

وقا وا بعدة  ورات ضد امجمف الصيور  ن  ألاية   الن ف االستقالل ورشميت ا و ة وطنية 

 في 1944في العاصمة ياحغر، والثانية سنة  1933في  ناسبتين ا نتين، ا ون  يانت سنة 

لمن ذلك لف يدم طويال   ر قيام السو ييت بد ف الصين لولستيا  دينة ألومجة

و سمريا لتصفية غي كيان  سال ق في املنطقة ايث سيطرت الصين  ذ  تركستان الشرقية 

بقيادة الا يف الشيويي الصيور  1949بالقوة سنة 
 

 

 ثالثا: اجلغرافيا السياسية لرتكستان الشرقية 

حمال ألرت  حينغيابا في  قسيف تركستان الشرقية غو كما رسميي الصين رسميا تقع

 و ن التبت،  قسيف امجنوت و ن  روسيا، الشمال ويحده  ن لمهورية الصين الشعبية،

 يازا ستانلمهوريات  الغرت ألابسو، و ن و قسيف كينغاي  قسيف الشرقي امجنوت

 تحت الواقع كشميز  قسيف  ن ولا  وباكستان وغ غابستان وطاليمستان وقرأليزستان

  ربع كيسو  ز 745ب710ب1 سااتي  وتبسا لمهورية  نغوليا الشرق  و ن الهند، سيطرة

 التبت  ثت الشعبية الصين  ستعمرات  ي ا بما الصين  مس  سااة اإلقسيف يشغت وب لك

الشرقية  تركستان  دن غحهر  التر رعتتد ياحغتر  دينة و اصمة تركستانالدا سيةب  و نغوليا

وغ مها ملا تمتعت بي  ن غ مية  س زاتي ية تاريخيا في الت ارة  ع روسيا والصين وتركستان 

الغربيةب ويانت تركستان الشرقية تنقسف  ن   نطقتين رئيسيتين  ما:  نطقة زوبغاريا في 

غارية، و ن غبرز  دن   ه املنطقة  دينة ألولدلاب و نطقة الشمال ورعيش  ي ا قبائت دوب

ياحغر في امجنوت وتقطن ا قبائت ال احغرية، وتتوسذ املنطقتان الشمالية وامجنوبية لبال 

 

  سيون  21 و ق  اصا ات السسطات الصينية اواني حينغيابا  قسيف س ان  دد يبسا

 ا قسيات وبع  اإليغور،  رق   ن  غساسا ينتمون  املسسمين  ن  ن ف  شرة  اليين بسمة،
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غ ا العرقية املسيطرة في  .والطاليك وا وزبك والتتار والقرأليز  المااخ املسسمة ا  رى  ثت

 غي بسمة،  اليين  دد ا دا ت  قسيف حينغيابا رسعة يبسا موم الصين  هر "الهان" التر 

  ن س ان اإلقسيف في ذ ق %10 ن يمثسو  يانوا غن ف  ع اإلقسيف، س ان  ن 40% اواني

 1999وقد بسغت بسبة ا قسيات في تركستان الشرقية  طسع سنة  . مسينات القرن املاضور

 رسميةو ق  اصا ات  %42 ا يعادل 

يعرف  سيفسا   رقية  من الطبي ي لدا غن ت ون بي رعددية لغوية  اإلقسيفوبما غن 

لغة (وا ويرات  وال ازا ية ال زكية غبرز ا  ختسفة، ولهجات لغات اإلقسيف س ان ذ يتحدث 

  الفارسية ا وردو والسغة لغة  ن قريبتان لهجتان و ما والواكهر، والساري وني )التتار

بما  ي ف اإليغور والهوي السغة اإليغورية والقازاقية املسسمون ال زكستانيون  ويتحدث

 ا، ال زكية ويستخد ون امجرف العربق لمتاب والقيزأليزية وهي لهجات  حسية تنتار  ن  السغة 

لمن تبقم السغة الصينية هي السغة الرسمية لإلقسيف ايث ير   اإليغور دون بقية ا قسيات 

 اإليغوريةب املسسمة استخدا ها  وضا  ن لغ  ف

ورستمد تركستان الشرقية غ مي  ا اإلس زاتي ية  ن  وقعها املحوري في وسذ آسيا 

وصت بين الصين و غوراسيا، كما غن  ا  رف بطريق امجرير يان يمر بقسب با تبار ا اسقة 

 1760تركستان ويربذ الصين بالعالف القديف و  ا  ا لعت الصين تحتسها غول  رة سنة 

 ن  الل استيطان  دد كبيز  ن الصينيين لها و حاول  ف بشر  قا   ف بين س ان ا ا صسيين، 

ية ب ت الوسائت،  ال غن ا  شست في ذلك بدرلات كبيزة و و  ا  مست  سيي السسطات الصين

وبالتاني  إن تركستان  بسبب التشبع امجضاري والروحي ملسسار تركستان الشرقية

 نطقة ت ارية بالدرلة ا ون  بسبب  وقعها االس زاتيجي بين سيبيزيا و نغوليا والصين 

لوصت بين الشرق والغرت،  رألف والهند والتيبت وكشميز، و و  ا لعسها  ن  القديف صسة ا

السسسسة امجبسية التر تحيذ ب زكستان الشرقية،  ال غن ب ا  نا    تعددة كطريق امجرير 

 وبوابة زوبغارية و طوط سمك امجديد الرابطة بين الصين وسيبيزيا

غ ا ا  مية امجيوسياسية لإلقسيف   زلع ملا يحتويي  ن تضاريس و وقع لغرافي 

 08وارد و روات باطنية  ائسة  ذ  ألرار ا تالكي ااتياطا نفطيا كبيزا يت اوز واس زاتيجي و 

 سيون طن  ن الفحف والعديد  ن  نالف اليورانيوم ا لود في  600 سيار طن، وغكثز  ن 

يسا تقريبا  ن ال  بب  400العالف، و نالف ال  ب التر رستفيد  ن ا الصين سنويا بحواني 
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لنفذ والغاز الدولية، وبالتاني يت   ه املواد ا ولية تنقت  ن  الصين كما رعتبز  مرا لشب ات ا

دون غن يستفيد  ن ا  سسار تركستان الشرقية غو  ناطقهف التر يضرب ا اإل مال والتخسا 

وضعا  ستويات التنمية في حتل القطا اتب  مناطق ال زكستانيين الغنية بالثزوات 

ات الصين في صنا ات ا الثقيسة ياملركبات  ن ااتيال %70واملعادن رش ت غكثز  ن 

واإللم زونيات وأليز ا، والعسمرية يالصنا ة النووية والصواريخ الباليستية العابرة 

لسقارات، وبالتاني رعتبز تركستان الشرقية بالنسبة لسدولة الصنا ية الثانية في العالف حريان 

 امجياة لصنا   ا واقتصاد ا ك تب

 املوقع الجغرافي إلقليم تركستان الشرقية )شينغيان ((: 03الخريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب141 رلع سابق، ح، التاريخ املعاصر: األقليات اإلسالمية حمود حاكر،  املرجع:
 

 OUÏGHOURرابعا: ماهية اجملموعة العرقية اإليغورية 

لما ة بشرية  تميزة ببع  امخصائص «العرقية  ذ  غن ا:  امل مو ةرعرف 

واد تتتف ذاتية قو ية  عينة، ويرتبذ غ راد   ه امجما ة بروابذ  يزيقية 
ُ
الس انية، وت

بيولولية  عينة، وروابذ  قا ية  ش زكة، وك لك التاريخ وال كريات، وت مع بين ف صسة 

 ب»القرابة ويتحد ون لغة واادة ولهف انتمائ ف الديور
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رية( اإلتحاد غو التضا ن، ويرلع تاريخ غ ا يسمة اإليغور  تعور بالسغة املحسية )اإليغو 

العرقية اإليغورية  ن  القرن الثالث قبت امليالد وقد ا تنقوا اإلسالم في القرن العاحر 

ا صسيين ل زكستان  الس ان وقبائت واملغول  ا تراك  ن  ايج واإليغور  ف لسميالد،

 اورةبش في  نغوليا املالشرقية، ايث قبت استقرار ف ب زكستان يانوا قبائت  تنقسة رعي

 ن اإليغوريين في  قسيف حينغيابا غو تركستان الشرقية ويتوزع الباقون  %99ويعيش 

بين يازا ستان و نغوليا وتركيا وباكستان وغ غابستانب ويتحد ون السغة اإليغورية التر 

تنحدر  ن لغة التاي  ادى السغات القو ية ال زكية ويمتبون ا بامجروف العربية ايث يبسا 

ديانة التر يعتنقون ا  هر اإلسالم كما غحرنا سالفا في    بي ار اب غ ا ال 36 دد ارو ها 

السور امجنفق بسألسبية سااقة غ ا البقية القسيسة  تتبع امل  ب اإلسما يذي الشي ي، ايث 

قبت القرن العاحر  يالدي تاريخ د ولهف لإلسالم يانوا يتبعون  عتقدات كثيزة يالبوذية 

 . والارادحتية والنصرانية

اإليغور  ذ   رقي  ف وتمايا ا  ن ا ألسبية غو بقية ا قسيات في الصين لقد اا ظ 

بالرألف  ن وقو هف تحت االاتالل الصيور  ن   نتصا القرن الثا ن  شر ال ي ااول 

ب ت الوسائت  ذاب  ف في  رقية الهان  ن  الل  رض ال زاوج  ذ  اإليغوريين  ن  رقية 

ستفادة  ن  نصب  مت غو  بسا  انيبب( و رض تحديد الهان امجاكمة بالقوة غو امجوا ا )ياال 

 النست في تركستان الشرقيةب

 

 وسياساتها جتاه اإليغور الصني خامسا: إسرتاتيجية

 لسهوية رئيلور كمحدد ال ونفوحيوسية العقيدة يرتما الفمر الرسار الصيور  ذ 

 الفمرية امل ا ب لميع  ذ  غن الصينية في سياسات ا الصينية،  ذ تؤكد السسطات

الصينية، رألف  الهوية  طار في ذابت  ن  قرون طويسة  ضت، الصين د ست التر والسياسية

رعيش في الصين  شرات ا قسيات الدينية والسغوية والعرقية، و ع   ا التنوع الديمغرافي غني 

 قيا ها في الدولة ا كثز رعدادا لسس ان في العالف، انتهجت لمهورية الصين الشعبية  ن 

العرقية واإل نية  امل مو ات يت ترى  ي ا اتمية انتما  ا قسيات  س زاتي ية ت اه 1949سنة 

امجا عة بحيث يحظر بسي ح ت  ن  الصينية ا  ة  ن    مو ة 55في الصين والبالا  دد ا 

اإل ور و غّن اال تالف والتنوع العرقي كما رعتبز  ا ح ال تطوير  وية سياسية  نا سة لسدولةب

 - لها غّن  ضا ة  ن   في الصين ال ينفق  ساواة امجميع في امجقوق والوالبات وغ ام القانونب



 واإلبسانية   سة العسوم االلتما ية 2236-2588: ر ت م د   2018ديسمبز  16 العدد 
 

333 
 

يا ت الصالايات في اتخاذ  لرا ات تفضيسية في يت امليادين  -غي السسطات الصينية

يالصجة واالقتصاد والثقا ة والتعسيف والارا ة والصنا ة لصامح ا قسيات "املحرو ة" 

الف البيئة امجغرا ية واملنا ية والتاريخية لألقاليف والس انببسبب ا ت

  ه اإلس زاتي ية املبنية  ذ  ا سس سابقة ال كر،  ذ  غرض الواقع ال رعتمد ا 

الصين ت اه يت غقسيات ا، بت  ناك غقسيات و ذ  رغسها اإليغور والتيبت تتعا ت  عهما 

بب ر ضهف لسياسة الد ج الصينية بصرا ة وقمع حديدين لعدة غسبات، غبرز ا، بس

و طالب  ف باالنفصال افاظا  ذ   صوصي  ما الدينية والسغوية، ايث تتد ت السسطات 

الصينية في تفاصيت اياة اإليغور دون بقية ا قسيات الصينية املسسمة ا  رى وتمنعهف  ن 

ا زيا    مارسة حعائر ف الدينية يالصالة والصوم وغدا   ناسك امحج وتحظر ارتدا 

الشر ية و ظا ر ا، كما رعتبز زيارة غ راد غقسية اإليغور  ن  لمهورية تركيا لريمة يعاقب 

بمولب  امجا عة في اإليغورية السغة كما تحظر  سي ف استخدام لغ  ف ا م  سي ا القانونب

الثا نة  دون سن  طفال اإليغور  اإلسالم رعسيف  ن   نع ،  ضا ة2002قانون سنتي سنة 

وقد قا ت  والقيادية في الدولة و ؤسسات اب العسيا املناصب  ن و قصائ ف اإلقسيف، في شر 

الصين  ن  استيالئ ا  ذ  تركستان الشرقية و ن  يو نا   ا ب دم آالف املسالد باإلقسيف 

  قذب  500لف يتبقم  ن ا  ال اواني  1949غلا  سجد سنة  25 من 

باإليغوريين  ن قبت السسطات الصينية  ذ   و ن  ظا ر العنا والظسف ال ي مجق

 دى  قود  ن الا ن،  و تفريا اإليغوريين  ن تركستان الشرقية وتوزيعهف  ن  غقاليف 

 ن س اني بعد ا يانوا  يي  %45دا سية في الصين ايث غصبحوا اليوم يش سون اواني 

 قرا  نوبية وا ريافا ألسبيةب ورعرف  ناطقهف التر يسمنو ا في اإلقسيف وهي املناطق امج

حديدا وتخسفا تنمويا بسبب السياسات التمييزية لسسسطات كإلرا ات  قابية  ذ  تمسمهف 

وقد تاايدت اريات االات اج التر قام ب ا اإليغور في تركستان الشرقية  طسع بعرقي  فب

 فالعقد املاضور تنديدا بالقوانين واإللرا ات امج و ية ضد ف والتر اس  د ت غوضا ه

حهدت املنطقة  2014و 2013الدينية وااللتما ية واالقتصاديةب وفي الف زة املمتدة  ا بين 

اادث استخد ت  ي ا السسطات الصينية القوة املفرطة ت اه  30غادا ا دا ية زادت  ن 

 حبات اإليغور وا تقست العشرات  ن ف ب  ف اإلر ات والد وة لالنفصالب
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تتعا ت بنفس السياسة ت اه غقسيتر الهوي واإليغور  ن السسطات الصينية ال 

املسسمتين،  ا ون  التر ذابت  وي  ا وشخصية غ راد ا في امل تمع الصيور ويعتبزون غنفسهف 

 لا   ن الهوية الصينية  ن  الل اند الهف في قو ية الهان ذي ا ألسبية لغويا و قا يا،

ون  ن الهوية الصينية ولهف سمات  ذ   مس اإليغور ال ين يعتبزون غنفسهف  تميز

و ميزات )العرق والسغة والدين اإلسال ق( و وية  اصة ب ف، وبالتاني ير ضون االند اج في 

 وية الهان، كما يعتبزون غنفسهف حعب  حتت يعيشون و قسيمهف )حينغيابا( تحت 

  ب 1949االستعمار الصيور  ن  سنة

تان الشرقية بصفة  ا ة بما  ي ف لقد  رضت السسطات الصينية  ذ  س ان تركس

 سسار اإليغور سياسة "التصنين" في قطا ات اإلدارة والثقا ة والتعسيف بشتل وسائت 

، وا تبزوا 1978العنا واإلكراه واستقر لهف ا  ر في ذلك بعد و اة " او رلور توبا" سنة 

 ن يت  وبالرألف غي ر    ن  سسار اإليغور له ه السياسات هي غ ماال  ر ابيةب

الصعوبات والعراقيت وسياسات العقات والتهجيز والقتت التر والهها اإليغوريين في 

املحا ظة  ذ  تميز ف و صوصي  ف،  ال غن ف نججوا في البع   ي ا و شسوا في البع  اآل ر 

ايث غلبزوا  ذ  استخدام السغة الصينية في اإلدارات واملؤسسات التعسيمية وظت 

 م  حدودا، ك لك بالنسبة  سما  املواليد امجدد ايث يقصول يت استخدا هف لسغ  ف ا

 ولود لديد ال يستخدم ا سما  الصينية في اقي  ن التعسيف والر اية الصجيةببب
 

 سادسا: القضية اإليغورية بني التدويل واالستيعاب

لقد كثا النظام السياسور في الصين  ن امستي اإلقصائية والعقابية ل ت  سسف 

في  طار  2001سبتمبز  11وري  تشبث بعرقيتي غو  طالبا باالنفصال  اصة بعد غاداث  يغ

 ا يسال "امجمسة الدولية مل ا حة اإلر ات"ب وال تاال تنظيمات  يغورية سرية  طالبة 

باالنفصال تنشذ في تركستان الشرقية  ثت "امجركة اإلسال ية ل زكستان الشرقية" ايث 

زات وغ مال  ر ابية في اإلقسيفب كما قد غ سن اإليغوريون في امخارج ت  مها بمين بتنفي  تف ي

وطيسة  ب 2004سبتمبز  19تسسيس ا و ة  نفم ل زكستان الشرقية برئاسة غنور يوسا في 

السنوات املاضية ضست امجريات اإليغورية والتر تتخ   ن امخارج  ركاا لنشاطها ك زكيا 

وغوروبا تتبع تمتي ا واضجا في د ع قضي  ف لستدويت وتوسيع تس يز ا السياسور و رولها  ن 

آسيا الوسطم با تبار ا قضية تحرر وطور  ن غلت كسب تسييد الدول الغربية المبزى، 
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رات دولية ونظموا  سيزات و ظا رات في بع  دول امجوار لستعريا بقضي  ف  عقدوا  ؤتم

والتسسيذ الضو   سي ا غكثزب لمن يت   ه امخطوات لف رستطع تحقيق ا  زاق كبيز لسرغي 

العام الدوني بسبب استغالل الصين امجهود الدولية مل ا حة "اإلر ات" وا تبار نفسها  ا ال 

في  قسيف حينغيابا الصيور املتمتع باالستقالل ال ارق  ال لا ا  في   ه امجهود وغن  ا يحدث

ر  ا و  ا  ن تسك الظا رة العامليةب  بين املباحر الربذ الصين  حاولة ورا  السبب يفّسِ

 ثت  اإلر ابية باملنظمات 2016و  2009التر  ر   ا تركستان الشرقية سنة  العنا غاداث

وتنظيف دا ش وذلك  ن غلت قطع  القا دة، ظيفوتن اإلسال ية، تركستان حرق  اركة

  تعسقة اإليغورية املش سة الطريق غ ام غي د ف دوني لإليغور و طالب ف امجقوقية وا تبار غن

 اإليغورب  ني يعابق ال ي والتمييز  اإلبسان غو الظسف بحقوق  لها  القة وال واإلر ات، باالنفصال

الدول الغربية يالواليات املتحدة يد طون   ذ  صعيد آ ر ترى الصين غن ل زكيا وبع  

انتقاد تركيا وبع   بمين في  ناسبات  ديدة في د ف اإلنفصاليين اإليغور، ايث غدانت

 اقوقهف و صادرة اإليغور  ضد واسع نطاق  ذ  املنظمات الدولية لها ملا ا تبزتي تمييزا

 ال زيق آن اك لوزرا ا رئيس  ذ  2009السياسور سنة  بضغطها الصين الدينيةب وقد غلقت

غردوألان"  قب اندالع اات الات واسعة واحتبايات  ع قوات ا  ن الصينية  طيب "رلب

 قب اإللرا ات التعسفية الصينية ضد اإليغور والتر  2009في تركستان الشرقية في يوليو 

ة وواد الصين لسيادة تركيا "اا زام  ذ  غكد ايث واله  ا السسطات الصينية بقوة  فرطة،

 الوطنية باملصامح يضر شور  غي لفعت ال زكية ا راضور باستخدام و دم سمااي غراضي ا،

 لسصين"ب

 الشرقیة، تركستان بشسن كبيز اضطرات  ن  ل زكیا امخارلیة السیاسة رعرضت قدل

 القضیةب اسات  ذ  لا ت التر الصين  ع والسیاسیة الت اریة تااید العالقات بسبب وذلك

 ن لهة ووصول اات العدالة والتنمية  2000  ن  سنة  ع الصين تركیا  القات تااید وغدى

 التر القرارات  ذ   ن  تخفيا القیود  ن لهة غ رى  2003بقيادة رلب طيب غردوألان سنة 

اتخ  ا  ن قبت امج و ات ال زكية السابقة ت اه الناحطين اإليغور في تركيا كح و ة  تف

ظر  ن  اللها ر ع  سف اإليغور و لغا  ااتفاالت ف والتر ا 1999 سعود يسماظ سنة 

في تركيا نتي ة الضغوطات الصينية  ذ  غنقرة، ايث ا تبزت د ف تركيا لإليغور  الرسمية

في الصين تد ال في حؤون ا الدا سية و ددت باملعا سة باملثت  بز د ف اات العمال 
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 ل ري  ات في  سمو  تقدم تحقیق في لمن باملقابت  شست غنقرة المردستابق في تركيا،

  ن  النظر دون  الشرقیة، تركستان قضیة في غساسیا دورا تسعب غن ل زكیا وال یممن لسمش سةب

  الثنائیةب العالقات  ن االستفادة طریق  ن  ت  ب غن تركیا تمیت ول ا الصين،  ع  القات ا

ن  و تس يز الصي ن غكبز ال  ديدات التر توالهها القضية اإليغورية دا سيا و ارليا 

امل زايد في السااة الدولية با تبار ا  ابق غقوى اقتصاد  امليا ودولة نووية وتتمتع بحق 

النق  بم سس ا  ن، يت   ا يضّيق  ذ  املسسمين اإليغور  ن دائرة التحرك الدولية 

  اصة و ا رعيشي تركيا اليوم  ن بوادر غز ة اقتصادية وتوتر  ع الواليات املتحدة بسبب

د مها لألكراد السوريين  ذ  امجدود  ع تركيا وا ز ة السورية وابع اسات ا املباحرة  ذ  

غنقرةب كما غن الوضع الديمغرافي في تركستان الشرقية يتغيز باستمرار بسبب سياسة الصين 

 ن س ان اإلقسيف  %10إلألراق اإلقسيف بم مو ة الهان العرقية التر لف تمن بسب  ا تتعدى 

و  ا  ا يشوه النسيج االلتمايي ل زكستان  %50، غصبحوا اليوم يق زبون  ن 1950سنة 

 . الشرقية ويخسق غز ة  وية ب ا

اإلر ابية  ذ  املستوى  العمسيات  وتنا ق كما مجق بالقضية اإليغورية رشو ات تاا نت

 اإلسال ق "امجات صغيزة تنسب نفسها لإليغور تحت  سال الدوني، ايث ظهرت   مو ة

  ذ  وتمركات ل زكستان" وز مت غن ا  ذ   القة  ع امجما ات اإلر ابية كتنظيف القا دة،

 الصين ضد القتال  ن  التنظيف   ا د ا ، 2009سنة ا  غانيةب وفي -الباكستانية  امجدود

  حطة س  د تا التر الهجمات الصينيين، و ذ    ر ذلك بسبت بمين الشيو يين وقتت

 الد اية  إن ا قسية اإليغوريةب وب لك، ن   2015سنة  وبان وك امجديدية، كملسس يونمينا

 اإليغوريين بين الناحطين روابذ رستغت   ه الهجمات اإلر ابية لإلد ا  بولود الصينية

والقا دة، لس زويج بسن  ا تتعرض لي  ن قبت  تنظيف دا ش  ثت اإلر ابية التنظيمات وبع 

  ت بحقوق حر يةباإليغور  ر ابا وليس  طالبا
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 اخلامتــــة:

غن الصين دولة  تعددة القو يات والعرقيات، ا  ر ال ي لعسها  سبقبستنتج  ما 

رس   لت وين  وية وطنية لا عة  ن  تسسيسها  ذ  غسا  الثقا ة والسغة الصينيتين، و و 

 ا غد سها في صدام لعقود طويسة  ع بع  امل مو ات العرقية التر ر ضت االنصهار في 

ياسات النظام السياسور في  والهة  نا ضور  وية واادة ياإليغور والتبيتب وقد تميزت س

الهوية الصينية الواادة بالتناق ،  من لهة يس    ن  د ج يت امل مو ات العرقية 

والقو ية في الصين في بوتقة واادة و ن لهة غ رى تقوم  عا ستي لها  اصة اإليغور بمثيز 

ان الشرقية ر ضا  ن الال دل والال ساواةب و و  ا لعت  نح  العنا يتصا د في تركست

لتسك السياسات واملضايقات السياسية والثقا ية واالقتصادية وااللتما يةب و  ا  ا ي عت 

 القضية اإليغورية في الصين  ذ  االها بعيدة  ن امجت في الوقت الرا ن والقريبب  
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